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Synchronizacja danych podstawowych o produktach
w oparciu SINFOS1
Efektywne zarzàdzanie danymi jest
podstawowym warunkiem powodzenia
wielu procesów biznesowych. Przedsi´biorstwa stale poszukujà nowych rozwiàzaƒ, które pozwoli∏yby na usprawnienie obiegu danych o produktach,
wyeliminowa∏y b∏´dy i poprawi∏y przep∏yw informacji w ca∏ym ∏aƒcuchu dostaw. Proces wymiany informacji mo˝na
zautomatyzowaç przy wykorzystaniu
elektronicznego katalogu, jako kompletnego rozwiàzania zintegrowanego
zarzàdzania danymi. Dzi´ki zastosowanym globalnym standardom GS12 (GLN,
GTIN, EANCOM) zapewnia on efektywnà wymian´ danych mi´dzy dostawcami a odbiorcami, nie tylko lokalnie, ale
w skali globalnej. Najwi´kszym europejskim katalogiem jest SINFOS, funkcjonujàcy równie˝ na rynku polskim.
KorzyÊci z globalnej synchronizacji danych (GDS)3 o produktach w oparciu
o katalog elektroniczny zauwa˝y∏a jedna z najwi´kszych sieci – METRO Group. Warto zatem przeÊledziç wdro˝enie
rozwiàzania w Wielkiej Brytanii.

Analiza przeprowadzona przez Makro wykaza∏a, ˝e oko∏o 3,2% faktur zawiera nieprawid∏owe dane o produktach, co doprowadzi∏o do du˝ych rocznych strat. W konsekwencji nieprawid∏owe informacje prowadzà równie˝ do
problemów zwiàzanych z dost´pnoÊcià
produktów na pó∏ce, jak równie˝ w obszarze magazynowania i dystrybucji.

Wprowadzenie. Makro rozpocz´∏o
dzia∏alnoÊç handlowà w Wielkiej Brytanii w maju 1971 roku w Eccles, Manchester. Firma obs∏uguje 33 sklepy
cash&carry w Wielkiej Brytanii z 25 000
liniami produktów i obrocie firmy przeGrupa METRO podj´∏a decyzj´ o rozkraczajàcym 1 mld funtów.
wiàzaniu problemu niew∏aÊciwych danych od dostawców poprzez ustandaWyzwanie – prawid∏owe dane. Ma- ryzowanie sposobu ich gromadzenia.
kro jest cz´Êcià globalnej firmy Dzia∏ania te mia∏y umo˝liwiç firmie zaMETRO Group. Dla sieci, która dyspo- rzàdzanie danymi o produktach w sponuje 50 000 liniami produktów w 544 sób scentralizowany, a tak˝e zwi´kszyç
sklepach cash&carry, w 30 ró˝nych przejrzystoÊç operacji w ramach ca∏ej
krajach gromadzenie i zarzàdzanie da- firmy. W roku 2003, Grupa METRO roznymi od dostawców stanowi∏o powa˝- pocz´∏a wdra˝anie synchronizacji danych podstawowych o produktach we
ne wyzwanie.

wszystkich swoich oddzia∏ach na ca∏ym
Êwiecie. METRO korzysta z najwi´kszego europejskiego katalogu produktów,
jednego z pierwszych certyfikowanych
w GDSN, dostarczanego przez firm´
SINFOS. Sieç Globalnej Synchronizacji
Danych (GDSN) to sieç wzajemnie kompatybilnych katalogów elektronicznych,
opartych na standardach GS1. „Poniewa˝ GDSN oparte jest na standardach
globalnych, wdro˝enie katalogu certyfikowanego na zgodnoÊç z nimi oznacza,
˝e ustalenie przez dostawców kluczowych danych biznesowych dla wszystkich swoich klientów jest czynnoÊcià
jednorazowà” – powiedzia∏ Philip Steedman, E-commerce Manager, Makro.
Makro rozpocz´∏o stosowanie GDS, aby
synchronizowaç dane podstawowe
o produktach ze swoimi dostawcami,
majàc w ten sposób gwarancj´, ˝e w ca∏ym ∏aƒcuchu dostaw wykorzystywane
sà te same spójne dane.
KorzyÊci z pilotowego wdro˝enia
GDS. GDS zapewnia ustandaryzowane,
rzetelne dane wp∏ywajàce na efektywnoÊç transakcji biznesowych zarówno
na rynkach lokalnych, jak i w skali globalnej, obni˝ajàc koszty procesów zachodzàcych w ∏aƒcuchu dostaw. Wykorzystujàc GDS, Makro mo˝e zagwarantowaç, ˝e dane o produkcie sà aktualne, spójne i sprawdzone na zgodnoÊç
ze standardami i zasadami biznesowymi. Praca w oparciu o standardy pozwala obni˝yç koszty poprzez eliminacj´
dzia∏aƒ ma∏o efektywnych. To z kolei
zwi´ksza dost´pnoÊç produktów na
pó∏kach sklepowych i wp∏ywa na podniesienie wydajnoÊci, zwi´kszajàc wartoÊç sprzeda˝y.
Obecnie proces wype∏niania przez
dostawc´ Makro karty nowego produk-

W artykule wykorzystano materia∏y GS1 UK.
GS1 jest zbiorem mi´dzynarodowych standardów u∏atwiajàcych efektywne zarzàdzanie globalnymi ∏aƒcuchami dostaw, obejmujàcymi wiele bran˝, poprzez unikalnà identyfikacj´ produktów, przesy∏ek transportowych, zasobów, lokalizacji i us∏ug.
3 GDS (Global Data Synchronization) – proces ciàg∏ej harmonizacji wymienianych informacji mi´dzy partnerami handlowymi w ∏aƒcuchu dostaw przy u˝yciu powszechnie znanych standardów danych. S∏ownik terminologii logistycznej. ILiM, Poznaƒ 2006, str. 56.
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tu jest bardzo czasoch∏onny. Stosujàc
GDS, nowa linia produktów mo˝e byç
gotowa w ciàgu 24 godzin. W ten sposób zwi´ksza si´ tempo dzia∏ania i dost´pnoÊç nowych produktów na pó∏kach. Posiadanie prawid∏owych numerów GTIN prowadzi do zmniejszenia
liczby b∏´dnych faktur, których obs∏uga
pociàga za sobà straty finansowe i czasowe. Z punktu widzenia planowania
i zarzàdzania procesami zarówno
w magazynie, jak i w sklepie, istotne
jest, aby partnerzy handlowi otrzymywali w∏aÊciwe informacje na temat wymiarów produktów. W przesz∏oÊci Makro doÊwiadczy∏o wielu problemów
zwiàzanych z brakujàcymi lub niew∏aÊciwymi wymiarami produktów. GDS
umo˝liwi sieci w znacznym stopniu
zminimalizowaç problemy zwiàzane
z wymiarowaniem i pozwoli na lepsze
wykorzystanie miejsca na pó∏kach sklepowych.
Wniosek. Makro, ze wsparciem GS1
UK, nie ustaje w dzia∏aniach, majàcych
na celu zaanga˝owanie i informowanie
swoich dostawców o programie wdra˝ania GDS oraz korzyÊciach, jakie wynikajà z takiego wdro˝enia. W celu
usprawnienia procesów wymiany danych podstawowych o produktach firmy te w∏àczy∏y si´ do globalnej synchronizacji danych.
Podobnie jak w Wielkiej Brytanii,
równie˝ na rynku polskim METRO Group podj´∏a strategicznà decyzj´ syn-
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chronizacji danych podstawowych
o produktach wy∏àcznie w oparciu o katalog EANIC – SINFOS. Jak podkreÊli∏
Hanjörg Lerch, pe∏niàcy funkcj´ Department Manager Master Data Exchange
w MGB METRO Group Buying International GmbH: “Efektywna wymiana danych podstawowych niesie za sobà
okreÊlone korzyÊci dla wszystkich partnerów w ∏aƒcuchu dostaw (…). To jest
powód, dla którego podj´liÊmy dzia∏ania w Polsce i wspó∏pracujemy z mo˝liwie jak najwi´kszà grupà firm detalicznych, informujàc naszych dostawców
o wszystkich kwestiach zwiàzanych
z synchronizacjà danych”.
„Dla METRO Group oraz jej dostawców dane wysokiej jakoÊci sà warunkiem wst´pnym efektywnych procesów
biznesowych. Doceniamy fakt, i˝ Katalog EANIC – SINFOS stanowi odpowiedê na specyficzne wymagania ró˝norodnych bran˝y na polskim rynku,
majàc jednoczeÊnie na uwadze trendy
mi´dzynarodowe. Dzi´ki temu mamy
dost´p do danych podstawowych polskich dostawców oraz mi´dzynarodowych producentów w tym samym czasie” – wyjaÊni∏a Edyta Tsen-Tatula, pe∏niàca funkcj´ Division Manager Finance
& Administration w METRO Group Buying Polska.
Od stycznia 2008 roku METRO Group
sukcesywnie przy∏àcza swoich dostawców do Katalogu EANIC – SINFOS,
zgodnie z przyj´tà strategià podzia∏u
na tak zwane obszary zakupowe.
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Informacje o SINFOS Polska.
Spó∏ka SINFOS Polska to dostawca us∏ug
w zakresie synchronizacji danych podstawowych pomi´dzy partnerami w ∏aƒcuchu
dostaw. Celem firmy jest optymalizacja
elektronicznej wymiany danych i przep∏ywu
informacji o produktach przy wykorzystaniu Katalogu EANIC – SINFOS. Producenci
przesy∏ajà dane podstawowe produktów do
SINFOS w ustandaryzowanym formacie.
Nast´pnie dane poddawane sà szczegó∏owej kontroli jakoÊci przed ich umieszczeniem w bazie. Odbiorcy majà zawsze dost´p do aktualnych i sprawdzanych na bie˝àco informacji o produkcie, uzupe∏nianych
dodatkowymi danymi medialnymi, takimi
jak zdj´cia produktu czy instrukcje u˝ytkowania. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony www.sinfos.pl.

Informacje o GS1 Polska.
Organizacja krajowa GS1, zarzàdza w Polsce mi´dzynarodowymi standardami globalnego systemu GS1, nadaje numery identyfikujàce towary, materia∏y, us∏ugi, zasoby
i jednostki logistyczne oraz lokalizacje,
uprawnia do stosowania kodów kreskowych i tagów radiowych EPC, dostarcza
standardy EDI: UN/EDIFACT, adaptuje
standardowe rozwiàzania mi´dzynarodowe w zakresie ADC i EDI we wszystkich sektorach krajowej gospodarki. Krajowà organizacjà GS1 w Polsce jest Instytut Logistyki i Magazynowania.
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